Miljökvalitetsmålet Levande Sjöar och vattendrag anger att "Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska
bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas."
För att åstadkomma detta krävs likvärdiga kunskapsunderlag avseende olika intresseområden.
Natur- och fiskevården har genom biotopkarteringar ett förhållandevis bra och detaljerat underlag
medan kulturmiljövården saknar detsamma. Genom en tvärsektoriell dialog, främst med hänsyn till
vattenförvaltningens planerade åtgärder i länet, har en lista upprättats över prioriterade vattendrag
som bör utredas kulturhistoriskt.
Förestående kulturhistoriska utredning längs Kisaåns västra del ska bidra till en effektivare
handläggning med målsättningen att vattendraget fortfarande kan berätta sin historia samtidigt som
förutsättningarna för biologisk mångfald förbättras.

Omslagsbilder:
Föllingsö herrgård. Kisa 49:1.
Dammvall med dammluckeöppning. Kisa 249.
Föllingsö såg. Kisa 244.
Föllingsö kvarn. Kisa 50.
Strömmande fåra med stenvall, ev flottningslämning. Kisa 241.
Samtliga foton: Eva Klotz.

Kulturhistorisk utredning, del av Kisaan
Eva Klotz, La nsstyrelsen Ö stergo tland
1. INLEDNING.
1.1. Bakgrund.
År 2012 tilldelades Länsstyrelsen Östergötland pengar till det LIFE-projekt som åsyftar att återställa
vatten för att behålla den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus). Ett av de i länet tre utvalda
vattendrag är Kisaån, längs en sträcka i dess V del och i anslutning till sjön Nedre Föllingen. Under
hösten 2012 gjordes en inventering av biotoper, bottensubstrat, närmiljö m.m. (Gustafsson 2012) och
senare en av undertecknad på Länsstyrelsen Östergötland kulturhistorisk genomgång av sträckan och
fältbesiktning. Samtliga foton är tagna av undertecknad.
Projektet sammanfaller till viss del med projektet ”Kulturmiljö och vattenförvaltning”, ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelser i södra Sverige och som syftar till att öka kunskapen kring kulturhistoriska
lämningar och miljöer i anslutning till vatten. Detta för att bättre kunna samarbeta i frågor kring naturoch kulturvärden vid planering av åtgärder för att förbättra vattenmiljöer för fisk och fauna.
I den kulturhistoriska utredningen har ingått en genomgång av Lantmäteriets historiska kartmaterial,
boken En bok om Kisa socken, delarna 1-4, och ett manuskript av Carin Claréus inför utgivning av en
bok om Föllingsö.

1.2. Utredningsområdet Kisaån.

Fig. 1. Utredningsområdet markerat med blått.

Utredningsområdet Kisaån ligger ett par kilometer väster om Kisa och sträcker sig från utloppet av sjön
Nedre Föllingen, invid säteriet Föllingsö, via på ett ställe två vattenfåror ner till pappersbruket
Långasjönäs, en sträcka på ca 850 m (i karta Fig 1 markerat med blått). Avgränsningen följer en under
år 2012 utförd biotopinventering (Gustafsson 2012).

1.3. Kultur- och naturhistoriska värden kring utredningsområdet
Vattendraget och dess omgivningar ingår i ett riksintresseområde för kulturmiljövård:
Föllingsö-Tommestorp [E24] (svart kontur i karta Fig. 2).
Motivering: Kuperat odlingslandskap med välbevarade herrgårdsmiljöer av 1700-talskaraktär.
Som utryck för riksintresset anges Föllingsö herrgård med byggnadsbestånd från 1600-1700-tal och med
huvudbyggnad i sen barockstil och kringliggande öppet odlingslandskap med ek- och hagmarker.
Även Tommestorp herrgård ingår i riksintresseområdet men ligger utanför aktuellt utredningsområde

Fig. 2. Värdefulla miljöer/lokaler inom och i utredningsområdets närhet.
Inom riksintresseområdet finns flera lagskyddade fasta fornlämningar registrerade i fornminnesregistret
FMIS (röda ytor, linjer och punkter i karta Fig. 2):
 Fossila åkrar, en med avgränsande stenhägnad: RAÄ-nr Kisa 91, 92, 94, 95 och 104.
 Stensättningar: RAÄ-nr Kisa 6, 7 och 90.
 En milstolpe av trä: RAÄ-nr Kisa 9.
Även några övriga kulturhistoriska lämningar är registrerade:
 Föllingsö herrgård: RAÄ-nr Kisa 49.
 Kvarnbyggnad: RAÄ-nr Kisa 50.
 En offerkälla med namnet Vårtkällan: RAÄ-nr Kisa 61.
 Smedjeruin och linbastugrund invid sjön: RAÄ-nr Kisa 93. Smedjan har sedermera restaurerats.

Delar av området är också klassat som riksintresse för naturvård och ingår i Natura 2000 (skrafferade
ytor i karta Fig. 2) med följande beskrivning:
Kring säteriet Föllingsö finns ett ålderdomligt landskap med hagmarker, slåtteräng, åkrar och
trägärdesgårdar. Den gula herrgårdsbyggnaden vid stranden av sjön Nedre Fölingen och det omgivande
odlingslandskapet bildar en ovanlig bevarad helhet. Invid den södra stranden är grund efter en smedja
och grund till en lin/rökbastu (RAÄ-nr Kisa 93:1-2).
Förutom att vattendraget bedöms som särskilt värdefullt för kulturmiljövården, anses det också som
särskilt värdefullt för naturvård och fisk (markerat med gult i karta Fig. 2). Förutom tjockskalig
målarmussla finns här en ursprunglig öringsstam
Vattnets tillstånd är dock otillfredsställande både vad gäller ekologisk status och kontinuitet
(vattenflödet hindrat av olika former av vandringshinder), vilket kräver åtgärder.

2. LITTERATUR- OCH KARTGENOMGÅNG
Området har två större områden av kulturhistoriskt intresse, dels norr och söder om stora landsvägen i
norr och längst i söder i anslutning till Långasjönäs pappersbruk.
Till hjälp vid genomgång har bl.a. ett manus av Carin Claréus använts, och hänvisningar hänförs till
detta, dock utan sidhänvisning.
Vid rektifiering av de historiska kartorna gentemot dagens kunde noteras att ån efter deras tillkomst har
rätats något, men i de flesta fall i nära anslutning till naturlig fåra. Detta med undantag av en kortare
sträcka norr om Föllingsö nya kvarn där ån böjer av västerut och under stora landsvägen, detta gjort i
sen tid och möjligen i samband med landsvägens tillkomst. Gamla fåran anas i traktgränsen som följer
dess gamla lopp (se Fig 3).

2.1. Norra delen
Milsten

Gamla åfåran

Dammanläggning.
Äldre kvarn- och sågplats

Garveritomt
Föllingsö nya kvarn

Gården Kvarntorp

Skvaltkvarnsläge

Bygget/Byggningen
Nya kvarnkanalen

Föllingsö säteri

Fig. 3. Det norra området med nedan redovisade platser angivna.

Säteriet Föllingsö. Invid sjön och dess utlopp ligger naturskönt säteriet Föllingsö (Fig. 4). Platsen
Föllingsö har medeltida skriftliga belägg från 1300-talet (Filungxhede), och här finns lämningar som går
tillbaka till äldre järnåldern (några århundraden före Kristi födelse). Den medeltida byn fick på 1600talet ge plats för det säteri som då bildades.

Dagens välbevarade herrgårdsbyggnader är från 1600-1700-tal. År 1883 donerades gården med dess
ägor till Riddarhuset som äger det än i dag. Sen 1992 har Länsstyrelsen Östergötland ett 25-årigt avtal
med Riddarhuset om kulturhistorisk markskötsel av ägans betade marker, under projektnamnet
Föllingsö odlingslandskap, och här finns uppmärkta vandringsleder och informationsskyltar.
Gården Kvarntorp. Gården Kvarntorp omnämns redan 1320 som torp, ”quernathorp”, och övergick
sedermera till ett kronskattehemman ägt av Föllingsö säteris ägare.

Fig. 4. Föllingsö herrgård.

Området 1799. Av historiska kartor är den äldsta över aktuellt område från 1799 (Fig. 5). Den kartan
avsåg vattenavvägning på strömmen mellan Mjällerum och Föllingsö och visar åns lopp, vilket följer
nästan hela den aktuella åsträckningen. Ån utgjorde då gräns mellan Föllingsö väster om ån och norr
och öster därom hemmanen Qwarntorp och Mjällerum samt Kisa bys ägor.
På kartan ser man en kvarn och såg nedom qvarndammen, på samma plats som dagens sågbyggnad (se
nedan). Här ser vi också Qvarnstugan – det privathus som står på platsen heter fortfarande Kvarnstugan.
Mellan Trädgårdsstugan och Hökstugan låg en liten skvaltkvarn över en liten bäck.
Föllingsö gamla kvarn. Föllingsö med kvarn omnämns i ett testamente år 1369. Det var, förutom en
husbehovskvarn, en s.k. tullkvarn där en taxa togs ut av mjölnaren för mald säd. Kvarnen ägdes
gemensamt av Föllingsö och Kvarntorp. Som kuriosa kan nämnas att då ett av dammfästena låg på
Kvarntorps ägor kunde inte säteriägaren åtnjuta den skattefrihet som annars gällde för frälseägda
kvarnar. I texten till 1799 års karta (Fig. 5) sägs att enligt 1731 års jordebok hade mjöl- och sågkvarnen
ett par stenar. Vid sekelskiftet 1800 byggdes kvarnen om, men den kom inte att underhållas och år 1826
betecknades den som mycket förfallen. Den flyttades till en ny plats sydöst därom, dit man grävt en
kanal tvärs över den hårnålsliknande slinga som Kisaån gör på platsen. (Källa till stor del Claréus
manus)

Fig. 5. Vattenavvägning på strömmen mellan Mjällerum och Föllingsö, 1799.
Lantmäteristyrelsens arkiv, akt nr D47-21:1.

Föllingsö såg. Sågen beskrevs av ägaren L. F. Drake på Föllingsö vid en såginventering år 1794 (där
sågen benämns Kvarnstugan): ”Den är enbladig; nyttjas förnämligast till husbehof; Derjämte ock emot
betalning enligt faststäld taxa, går blott Vårtiden 3 à 4 veckor högst, afkastningen således ringa och
obetydlig. Bevillningsafgiften är från äldre tider för densamma ärlagd. Sågningen har eij skedt til något
bestämt antal ståckar för Året, så vida det bruket är okänt här i Orten; utan har i dag i denna
omständighet fölgt allmänna plägseden och verkstält Sågningen på lika sätt som Förfäder mig den i arf
lemnat.” År 1874 omnämns Föllingsö såg som en av de industrier som Örneströms Aktiebolag hade
intressen i. (En bok om Kisa socken, band 4, sid 529 och 537).
Den sågbyggnad som i dag står på platsen har använts av intilliggande gårdar, enligt uppgift till
husbehov på senare år, fram till 1958. Den är delvis förfallen.
Föllingsö nya kvarn (se Fig. 3) uppfördes omkring 1875, och innehöll ett par stenar, valsverk,
rensverk, kross och grynverk. År 1920 installerades en turbin. Driften lades ner på 1950-talet, även om
viss husbehovsmalning skedde in på 1960-talet, på slutet med turbindrift, och byggnaden förföll alltmer.
Efter att kvarndriften lades ner 1958 och landsvägen från herrgården till stora landsvägen drogs om och
rätades, revs den gamla kvarndammen, och kanalen breddades och fördjupades. (Källa till stor del
Claréus manus)
På 1980-talet köptes den av privatperson som restaurerat den exteriört. Inget finns idag kvar av
maskineri och dylikt interiört. Byggnaden är registrerad i FMIS, RAÄ-nr Kisa 50.
Kvarn- och såginventering 1978. År 1978 gjorde Östergötlands länsmuseum en kvarninventering. Då
var kvarnbyggnaden öde och något förfallen. Interiören uppgavs vara intakt. Då fanns vattenränna,
vattenhjul och hjulhuset fortfarande kvar.
Även sågen inventerades. Även här fanns vattenränna, delvis murken och nedrasad, och vattenhjul kvar,
även om sågen under slutet av driften drivits med el. Interiören ansågs någorlunda intakt men
byggnaden hotade att förfalla. (Kvarninventering i Östergötland, 1978, inv.nr 05.13.07.002, bilaga 1
och 2 med fotografer).
Den intilliggande Kvarnstugan med uthus dokumenterades också.

Garveri. Vid laga skiftet i Kisa i slutet av 1830-talet ritades en utförlig karta över dess ägor. Då låg en
garveritomt intill Kisaån (Fig. 6).
Norr om stora landsvägen ligger torpet Trädgårdsstugan, med belägg före 1800, först som backstuga,
från 1811 jordetorp (En bok om Kisa socken, band 3, sid 27). Hit flyttade på 1810-talet ett par gesäller
från Kisas första garveri i Karlsberg. Från 1821 bodde där ett par sockengarvare, Boberg och efter
honom Liljedahl, vilka drev garverirörelsen fram till 1844 då den upphörde. Närheten till vatten var en
förutsättning för garveriet, för uppmjukning av skinn, sköljningar m.m.

Fig. 6. Detalj av laga skifteskarta från 1839 med garveritomten och Trädgårdsstugan intill.
(Lantmäterimyndighetens arkiv, akt nr 05-kis-106)
Bygget/Byggningen. Mittemot kvarnen, på höjden SÖ om kvarnfåran, är på häradsekonomiska kartan
från 1870-talet en byggnad med namnet Bygget inlagd. Enligt Ortnamnsarkivet en lägenhet som var
bortriven 1928. I samma arkiv även registrerad som ett torp med namnet Byggningen.

2.2. Södra delen

Torpet Pilkrogs ungefärliga läge
Äldsta industriläge
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Stenvärnsvägen
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Fig 7. Det södra området med nedan redovisade platser angivna.
Platsen för Långasjönäs pappersbruk har en lång industrihistorisk bakgrund av skiftande slag och det
var också en kommunikativt viktig plats. Som illustration till redogörelsen finns en detaljerad karta
från 1805 över området (Fig. 8) som det då tedde sig.

Förutom landsvägen med bron över ån låg på östra sidan från norr torpet Pilkrog, en milsten, en
smedja, en badstuga och Pilekrogs qvarnhus med intilliggande skjul. På västra sidan bron låg torpet
Brostugan, vars loge markerats. Den fåra i ån som är utritad beskrivs som en dammarm som sträcker
sig till dammfästet, där t.o.m. rännan till kvarnens hjulhus är utritad.
Som litteraturkälla har bl.a. använts Claréus manus och boken ”Papper och massa i Östergötland”,
som har en föredömlig genomgång av pappersbrukets bakgrund.
Stenvärnsvägen mellan Kisa och Eksjö uppbröts omkring år 1716 ”från ridväg till Vagn eller liten
Landswäg, 6 alnr bred”. Enligt Ortnamnsarkivet ska namnet ha uppkallats efter tre stenar, 2-3 m h,
ställda mot varandra i triangelform vid en väg nära Kisa kyrka. Enligt samma källa överfördes namnet
sen på den nya, rakare och kortare vägsträckningen som byggdes 1827 och som passerar Kvarntorp
norr om Föllingsö.
På kartan är en milstolpe inritad, en av de sju som enligt uppgift ska ha kantat vägen. Då landsvägen
lades om 1827 flyttades milstolpen till nuvarande plats nära Kvarntorp, RAÄ-nr Kisa 9 (placering se
Fig. 3). (Boken om Kisa, bd 3, sid 395 och 416).
Torpet Pilkrog omnämns redan på 1700-talet (äldsta belägg 1731) och även den kvarndrift som
bedrevs vid forsen. Namnet antyder att en viss utskänkningsverksamhet skedde på platsen, vilket är
mycket troligt då torpet låg intill den gamla Stenvärnsvägen.

Fig. 8. Detalj av karta från år 1805 över området vid Långasjönäs pappersbruk
(Rågångsåtgärd, Mjellerum, 1805. Lantmäterimyndighetens arkiv, akt nr 05-kis-58).
På själva industritomten har olika vattendrivna verksamheter avlöst varandra genom åren och även
namnen på platsen/industrierna har ändrats, vilket redogörs för nedan.
Mjellerums kvarn – vid Pilekrog. Redan på 1700-talet nyttjades vattenkraften för kvarnverksamhet,
en mjölkvarn. På en äldre karta från 1799 anges i anslutande text att av den gamla husbehovskvarnen
återstår bara den gamla kvarndammen. Där sägs också att den forna husbehovskvarnen enligt
räkenskaper 1732 hade haft ett par stenar och ”från urminnes tider varit”, och nu (1799) ansöker man
om att sätta upp en tullkvarn med två par stenar. Detta godtogs tydligen eftersom några år senare,
1805, en kvarn finns på plats. År 1832 revs kvarnen för att ge plats åt ett pappersbruk, vilket dock
aldrig blev av. Däremot byggdes en ny husbehovskvarn 1833, vilket noterades i brandförsäkringshandling år 1839 (SVAR, handling nr 17408).

Klädesfabrik med färgeri – Forså. År 1838 anlades på samma plats en klädesfabrik med tillhörande
färgeri med namnet Forså. Året efter, 1839, vid en brandförsäkringsvärdering beskrevs detaljerat bl.a.
en färjeribyggnad, klädesfabrik på stomme från 1802, en husbehovskvarn från 1833 (se ovan) och en
tegellada från 1836. (SVAR, handling nr 17408)
Företaget gick i konkurs år 1851.
Forså sågverk. Den nye ägaren byggde år 1853 om klädfabriken till ett tvåbladigt sågverk. Den
verksamheten drevs av olika ägare, bl.a. i mitten av 1860-talet av Mjölsefalls Sågverks AB, för att mot
1870-talet upphöra. I en tidningsartikel i Östgöta Correspondenten den 1 november 1873 skrevs att
”Den stora fabriksbyggnaden står der hemsk och öde, nästan en ruin”.
Forså handpappersbruk. Från handpappersbruket Örneström kom år 1874 en Johannes Andersson
dit och inrättade ett handpappersbruk i den gamla lokalen. Han inredde med utrustning från Örneström
och det sägs att ”Torkstängerna lär han ha buntat ihop och flottat dit på ån”.
År 1919 var bruket till salu.
Långasjönäs pappersbruk. Papperstillverkningen har fortsatt under de nya ägarna, men namnet
ändrades p.g.a. att de kom från Långasjönäs i Blekinge. Den gamla bruksbyggnaden brann ner 1926.
Sedermera har nya industrilokaler byggts på och bruket är idag en viktig industri i Kisa.

2.3. Flottning längs Kisaån
Skogsindustrin fick sitt stora genomslag på 1860-talet och nu började också ångsågar uppföras. Att
anlägga dem nära vatten var fortfarande viktigt, men inte p.g.a. vattenkraften som tidigare – nu
nyttjades vattnet också för att transportera timmer och virke till och från sågverken. Större och mindre
vattendrag började rensas upp och rätas för att underlätta timrets framfart, flottningsrännor byggdes
och ibland grävdes helt nya kanaler förbi alltför meandrande delar av vattendragen.
Redan på 1850-talet sägs att man flottade timmer på Kisaån från Svalsjön till Forså sågverk (se ovan).
I ett intyg från 1875 (Johansson 1875-08-12) sägs att från omkring 1854 och i tre år framåt togs virket
på land förbi Föllingsö kvarn och kördes till Trädgårdsstugan, där det lades i vattnet igen för vidare
färd till Forså såg. De färdigsågade trävarorna flottades sedan vidare utefter ån, genom Kisasjön och
till Kölefors, enligt ett intyg från 1874 ända till Labbenäs lastageplats i norra änden av sjön Stora
Rängen (Schillberg 1874). Den senare flottningen gick till på så sätt att planken buntades ihop till en
flotte som manövererades av en man stående på flotten. (Boken om Kisa, del 4, sid 537f).
Den första ångsågen i socknen anlades vid Kisaån 1866 men efter några år flyttade den sågningsverksamheten till Hycklinge ångsåg vid sjön Åsunden. I en tidningsartikel I Kisa Weckoblad 1871
beskrevs händelsen sålunda: ”Ångsågen …. anlades för fem år sedan till försågning af timmer från
Mjölsefals skogar, men som efter ett par års verksamhet nedlades, sedan samma timmer med större
fördel kunde flottas till Hycklinge ångsåg …… försåld ….. ämnar flytta den til Linköpings hamn och
der försåga …… En sådan flottning, 7 mil genom Kinda kanal, lärer dock vara vida fördelaktigare än
att transsportera lank och bräder samma väg…..” (En bok om Kisa, del 3, sid 534)
Andra sågar och snickerier etablerades nära ån och närmare Kisa under dessa år, bl.a. Kisa Såg
Brokullen, en såg vid Brokullen mellan Kalmarvägen och ån, där man t.o.m. utvidgade rest av en
gammal meanderslinga av ån till att använda som timmerdepå för det inkommande flottade timret. (En
bok om Kisa, del 2, sid 540)
Hur länge flottades det längs Kisaån? Enligt boende pågick flottning in på 1900-talet och en f.d.
boende har angivit att Säteriloppet är grävt med anledning av flottningen (Claréus manus).

3. FÄLTARBETE – RESULTAT – VÄRDERING - KOMMENTAR
Redogörelsen för fältarbetet följer för enhetlighetens skull det upplägg som gjorts av Ekologi.nu
(Gustafsson, 2012, manus), vars förslag till åtgärder för att förbättra vattenmiljön i ån har uppdelats i
fem lokaler, från dess nedre del vid Långasjönäs pappersbruk till åns inlopp från Nedre Föllingen.
Några lokaler har registrerats in i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, FMIS, och deras RAÄnr redovisas i karta Fig. 9.
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Fig. 9. Nyregistrerade RAÄ-nr i FMIS.

3.1. Gustafsson Lokal 1. Pappersbruket – kvarnen. (Fig. 10)
3.1.1. Fältarbete - resultat
Efter källgenomgång och fätarbete har 8 lokaler registrerats i fornminnesregistret, FMIS, inom Lokal 1
(Fig 10), redovisade i karta Fig. 9.


RAÄ-nr Kisa 249: Industrilämningar.
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning.
Det som finns kvar efter den äldre industriverksamheten inom pappersbruksområdet är stenfundament
till dammfästen för den dammbyggnad som låg på samma plats 1805 (Fig. 8 och 11).
I vattendraget från bron vid pappersbruket och ca 150 m uppströms är tydliga spår av rensning,
tydligast längs SV sidan. Längs de närmaste 70 m från pappersbruket är en låg träd- och slybeväxt
stenvall parallellt med och 2-3 m ut från SV strandkanten, vilket tillskapat en bredare svagt
strömmande ”kanal” och en smalare ränna med närmast stillastående vatten (Fig. 12). Just den ca 70 m
långa sträckan är utritad på 1805 års karta som en ränna,”dammarmen” (Fig. 8). Om stenvallen härrör
från den tiden är inte säkert men möjligt, eftersom den börjar på samma plats som den utritade rännan.
Det kan också vara spår av den flottning som vi vet förekommit.
Norr om stenvallens början är rensstenar upplagda intill SV strandkanten.

Fig. 10. Lokal 1.


RAÄ-nr Kisa 235: Brofäste.
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning.
Intill den balkbro som nu går över ån N om pappersbruket ser man nedanför dess Ö sida en stenkant
som är rest av ett brofäste till den äldre bro som ingick i Stenvärnsvägen (Fig 14). På motstående sida
är åkanten mer diffus.


RAÄ-nr Kisa 247: Brofästen(?).
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning.
Ca 160 m NV om pappersbruket och närmare 50 m S om den enkla bro som idag korsar ån och, och
som ingår i den vandringsled som anordnats, är på ömse sidor om ån antydan till en sentida enkel
övergång. På SV sidan är en stenkantad jord- och stenpackning ca 4 m ut från strandkanten, och på
motstående strandkant ligger ett rektangulärt betongfundament, den sidan av åkanten är för övrigt
längs pappersbrukstomten till större delen överlagrad av jord (Fig. 13).


RAÄ-nr Kisa 240: Lägenhetsbebyggelse, Ekstugan.
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning.
På västra sidan vattendraget, på tre sidor kantad av kraftig stenmur är lämningar och ett par uthusbyggnader efter backstugan/torpet Ekstugan. På en skylt anges att här var bebott fram till 1960-talet,
möjligen längre fram utifrån vad som återstår inom ägan. Enligt Ortnamnsarkivet en backstuga bebodd
åren 1880-1953.
Även några av de företeelser som framkommit vid kartstudier men saknar påvisbara lämningar har
registrerats i fornminnesregistret FMIS:
 RAÄ-nr Kisa 236: Industriområde, uppgift om.
Antikvarisk bedömning: Uppgift om lämning.
Med markering på pappersindustribyggnaden redovisas de olika vattendrivna industrier som genom
århundraden legat på platsen


RAÄ-nr Kisa 246: Torpet Pilekrog, uppgift om.
Antikvarisk bedömning: Uppgift om lämning.
Den ungefärliga platsen för torpet Pilekrog, utifrån bl.a. 1805 års karta. I dag industritomt.

Fig. 11. Än forsar vattnet genom den gamla dammluckeöppningen. RAÄ-nr Kisa 249.


RAÄ-nr Kisa 236: Vägmärke, milstolpe, ursprunglig plats.
Antikvarisk bedömning: Uppgift om lämning.
Den ursprungliga platsen för den milstolpe som i dag är placerad nära Kvarntorp (RAÄ-nr Kisa 9),
inlagd utifrån 1805 års karta.


RAÄ-nr Kisa 239: Kvarn, uppgift om.
Antikvarisk bedömning: Uppgift om lämning.
Platsen för den skvaltkvarn som legat över ett mindre biflöde till Kisaån, markerad utifrån karta från
1799. Vatten sipprar fram mellan stenar, vilket är det enda som antyder gammal vattenfåra.

Fig. 12. Kanalisering mot pappersbruket i S. RAÄ-nr Kisa 249.

Fig. 13. Spår efter en enkel övergång över ån. RAÄ-nr Kisa 247.

Fig. 14. Stenpackningen nedanför bron härrör från ett äldre brofäste, RAÄ-nr Kisa 235.

Norra delen av Lokal 1 besiktigades inte utmed åkanterna. Här ringlar sig ån genom våtmark och
några konkreta lämningar bedömdes inte troliga.
Vad gäller bebyggelse så ligger Trädgårdsstugan och Hökstugan kvar, om än i moderniserad form, och
ett par andra bostadsfastigheter har tillkommit intill och utmed den gamla vägen parallellt och Ö om
ån.
Kommentar: Vad återstår av den gamla Stenvärnsvägen? Att dokumentera den ingick inte i detta
arbete men det vore av intresse att utröna dess sträckning p.g.a. dess ålder och betydelse som landsväg.
Finns t.ex. något kvar av de milstenar som kantat vägen? På kartor ser man att väster om ån, från
Brostugan, finns åtminstone delar av den gamla vägsträckningen kvar, dock inte som landsväg, och
närmast ån är den igenväxt.

3.1.2. Värdering
Då verksamheten kring pappersbruket har varit så omfattande under lång tid tilldöms de vattenanknutna tämligen sparsmakade lämningarna ett tämligen högt värde, trots att de var och en för sig
inte utgör fasta fornlämningar. De strandskoningar som finns är välbevarade och visar på hur
vattenströmningen modifierats för att gynna industrier och flottning. De förstärker platsens
industrihistoriska kontext och utgör tillsammans med dammresterna de enda kvarvarande spåren av
den.

3.1.3. Kommentar till åtgärdsförslag
Vill man återställa den steniga bottnen uppströms dämmet och pappersbruket bör man inte ta sten från
stenvallen och stenarna närmast intill åkanten.

3.2. Gustafsson Lokal 2. Vägen – sågen. (Fig. 15)

Fig. 15. Lokal 2.

3.2.1. Fältarbete – resultat
Söder om landsvägen och intill kvarnen gör ån en kraftig sväng under vägen och norr därom till
sammanflöde med gamla fåran. Det är alltså inte den naturliga åsträckningen. På alla historiska kartor,
även på den ekonomiska kartan från 1947, löper ån rakt upp till åns ”hårnålsböj”. Möjligen ändrades
loppet då landsvägen byggdes, oklart av vilken anledning. (Fig. 15)
Efter källgenomgång och fätarbete har 3 lokaler registrerats i fornminnesregistret, FMIS, inom
Lokal 2 (Fig 15), redovisade i karta Fig. 9.
 RAÄ-nr Kisa 245: Industrilämningar efter garveri
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning.
I SV-sluttningen norr om stora landsvägen löper en fortsättning av den väg som går ner till
pappersbruket, även om detta inte syns i dagens fastighetskarta. I anslutning till den låg det garveri
som drevs 1821-44 (se ovan). Spåren efter den verksamheten är ett par oregelbundna svackor och en
stenansamling som troligen är del av en grund, nu delvis täckt av röjningssten, Vägbanken har troligen
överlagrat en del av tomten.



RAÄ-nr Kisa 244: Sågverkslämning.
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning.
Den vinklade dammvallen av kallmurad sten (Fig. 16) har två utlopp. Nedom det SÖ utloppet ligger
sågen och var den plats där såg och kvarn tidigare låg.
Utloppet i NV har en betongsida/vägg nedom lucköppningen. Denna del av dammen verkar ha byggts
på någon gång under mitten av 1800-talet (endast en fåra i karta från 1820, på häradskartan möjligen
mer). Nedom det NV utloppet, tillstängt och med vattenutlopp genom två infogade mindre betongrör,
är en kortare stenrensad sträcka. Dammanläggningen synes vara i ganska dålig kondition och i dess
NV ände har någon täppt igen en skadad del med stenar. Mot dammen har en gummiduk lagts längs
hela sidan, och den hålls kvar av bräder på den betongkant som kantar hela vallens SV sida. Själva
dammen verkar också ha fördjupats och var vid besiktningstillfället helt fylld av vatten.

Fig. 16. Dammvallen med den provisoriska lagningen närmast i bild, RAÄ-nr Kisa 244.

Sågbyggnaden nedanför dammen och intill ån (Fig 17) är delvis stående på gammal grund, och under
det delvis hopfallna golvet kunde en ränna/dike noteras, vilket tolkas som del av tidigare
konstruktionsdetalj. Virket har på senare tid sågats med sågklinga, men ramar och hjul antyder ett
äldre skede med vattendrift. I vattenfåran utanför sågbyggnaden är ett stenfundament som ingått i de
anläggningar som här funnits, sågen eller kvarnen. Inga andra säkra lämningar kunde noteras. Vid
besiktningstillfället var det mycket vatten i den rikt förgrenade fåran och det var svårt att se
konstruktioner eller lämningar.


RAÄ-nr Kisa 248: Kvarn, uppgift om.
Antikvarisk bedömning: Uppgift om lämning
Kvarnen som legat i anslutning till sågen har registrerats under eget RAÄ-nr av registreringsmässiga
skäl, och förutom dammvallen kunde inget spår av kvarnen noteras.
Av de byggnader som finns i anslutning till vattendraget är sågen delvis förfallen och Kvarnstugan har
byggts ut och bebos av privatperson.

Fig 17. Föllingsö såg.
3.2.2. Värdering
Den tillskapade åsträckningen under landsvägen har lågt värde.
Platsen där Föllingsö såg och kvarn legat har högt värde även om platsen är omrörd. Det motiveras av
det höga värde som tillmäts själva säteriet och dess omgivningar. Sågen och kvarnen ingick en gång i
och var en viktig del av säteriets gårdsverksamhet liksom ladugård, smedja m.m.
3.2.3. Kommentar till åtgärdsförslag
Att placera ut material i lokalens nedre tillskapade vattenfåra möter inga hinder.
Den måttligt rensade strömsträckan nedom dammvallen bör återställas med försiktighet och man ska
inte ta sten från tydligare stenvallar. Detta bör också göras i samarbete med kulturansvarig som, med
bättre besiktningsmöjligheter, kanske kan se eventuella lämningar i samband med arbetet.
Dammvallen är i behov av åtgärd för att inte förfalla alltmer, och den bör bevaras p.g.a. dess
kulturhistoriska värde.
Ett omlöp vid dammen är möjligt att göra.

3.3. Gustafsson Lokal 3. Sågdammen – förgrening. (Fig. 18)
3.3.1. Fältarbete - resultat
Den här delen av ån är tämligen kraftigt rätad och rensad. I N delen ligger längs NÖ sluttningen stora
stenblock och jordmassor, vilket tyder på att ån rensats med grävmaskin. Längs den SV mer låglänta
sidan är inte stenskoningen så tydlig. Här syns också den ursprungliga vattenfåran. Att vattenfåran en
gång rätats för flottningens skull är troligt, men varför man gjort den stora rensningen med grävmaskin
är oklart.
I lokalens SÖ ände är en ”förgrening” i form av en jord- och stenvall (ÖNÖ-VSV) som byggts för att
styra vattendragets flöde till att huvudsakligen gå in i den S därom grävda åfåran, och vattnet i den
gamla fåran leds genom ett betongrör, ca 1,5 m i diameter, under jord- och stenvallen. Även lokalens
NV ände slutar i en betongkulvert under landsvägen.

Fig. 18. Lokal 3.
3.3.2. Värdering
Den delvis kraftigt påverkade lokalen har tämligen lågt värde. Den rätade sträckan har troligen
samband med flottningen, men de kraftiga jord- och stenvallar som kantar ån längs ena sidan indikerar
ett annat syfte, efter flottningsepoken. Vattnets naturliga flöde har närmast strypts av kulvertar både
under den stora landsvägen i N och under jordvallen i S.
Även om jordvallen i S byggdes under 1800-talet i samband med skapandet av den nya kvarnfåran
(Lokal 6) har den lågt värde. Den lilla öppningen till den äldre vattenfåran via ett cementrör är av ett
senare datum.
3.3.3. Kommentar till åtgärdsförslag
Ett återställande av den naturliga vattenfåran kan göras. Då den ”nya” fåran delvis är så pass urgrävd
kommer dess struktur ändå att kunna ses eftersom all sten rimligtvis inte behövs för åtgärden.
Att öppna upp dammvallen i S möter inga hinder om en utredning kommer fram till att det låter sig
göras utifrån flödet i de båda vattenfårorna.

3.4. Gustafsson Lokal 4. Förgrening - sjön. (Fig. 19)
3.4.1. Fältarbete - resultat
Från inloppet från sjön rinner ån tämligen lugnt i en sumpskog. Ekologi.nu har vid rekognoseringen
noterat viss kanalisering, vilket undertecknad inte kunde se, då besiktningen inte skedde i vattnet. Att
den har samband med flottningen är troligt.
Efter källgenomgång och fätarbete har 2 lokaler registrerats i fornminnesregistret, FMIS, inom
Lokal 4 (Fig 19), redovisade i karta Fig. 9.

Fig. 19. Lokal 4.


RAÄ-nr Kisa 241: Flottningsanläggning(?).
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning.
Efter att åsträckningen viker av mot norr är en tydligt upprensad lätt strömmande åfåra, med ojämnt
liggande rensstenar längs sidorna. Längs en sträcka på ca 50 m bildar stenarna utmed Ö sidan en
mindre stenvall som en ledare för vattenflödet. Tolkningen är att detta har gjorts antingen för att få
bättre fart på vattenflödet till kvarnen eller för att underlätta timmerflottning, men är osäkert och har i
så fall skett efter 1894, då en karta utvisar orensad botten (Syneförrättning 1894 Lantmäterimyndighetens arkiv 1894, akt 05-kis-190) (Fig. 21).


RAÄ-nr Kisa 238: Husgrund, historisk tid.
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning.
Intill åkanten, strax utanför staketet runt herrgården ligger en husgrund som sekundärt verkar ha
använts för kompost. Där har möjligen stått en badstuga, eftersom den ligger inom det område som på
karta från 1820 kallades Badstugulinden. Nära grunden är en äldre enkel badbrygga(?).
3.4.2. Värdering
Lokalen bedöms ha ett tämligen högt värde, inberäknat kanaliseringen inom sumpskogen och den
tillskapade strömfåran som beskrivs ovan. Den senare platsen ligger inom det område med beteshagar
som ingår i skötselområdet ”Föllingsö odlingslandskap”. Den tillskapade strömfåran med möjlig
anknytning till kvarnverksamhet kompletterar den information som ges angående säteriets odlingar.
3.4.3. Kommentar till åtgärdsförslag
Orsaken till att strömfåran (RAÄ-nr Kisa 241) tillskapats är något oklar men lämningen är ändå så
pass tydlig att rekommendationen är att låta stenvallen kvarligga. Detta hindrar inte återställande av
sten i fåran om sten tas från övrig omgivning.
Vad gäller återställandet av sten och block i kanaliseringen inom sumpskogen bör det undvikas, men
kan diskuteras. Det är här den största andelen av den tjockskaliga målarmusslan befinner sig, vilket
motiverar återställande.

Fig. 20. Den sträcka som har en tydlig stenvall för att tillskapa en strömmande
fåra. Foto mot N. RAÄ-nr Kisa 241.

3.5. Gustafsson Lokal 5. Kvarnfåran. (Fig. 21)

Fig. 21. Lokal 5.

3.5.1. Fältarbete - resultat
Efter källgenomgång och fätarbete har 2 lokaler registrerats i fornminnesregistret, FMIS, inom
Lokal 4 (Fig 21), redovisade i karta Fig. 9.



RAÄ-nr Kisa 242: Kvarnlämning, bestående av grävd kanal till kvarn.
Bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Den djupa kvarnfåran som grävdes och tillskapades i mitten av 1800-talet fördjupades i mitten av
1900-talet i samband med att landsvägen och bron över densamma byggdes. Då togs också enligt
uppgift den dammvall bort som fanns för att reglera vattnet till kvarnen. Fåran kantas av jord- och
stenvallar, främst längs dess Ö sida.


RAÄ-nr Kisa 237: Husgrunden, historisk tid, efter Bygget/Byggningen.
Bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Mittemot kvarnen, på höjden SÖ om kvarnfåran, är en husgrund och en mindre stenröjd yta. Här låg
Bygget, eller Byggningen som den möjligen också kallades, under slutet av 1800-talet och som var
övergivet på 1920-talet, enligt Ortnamnsarkivet.
Kvarnbyggnaden (här benämnd nya kvarnen) är sen tidigare registrerad i FMIS, RAÄ-nr Kisa 50, som
profan byggnad. (Fig. 22)

Fig. 22. Föllingsö kvarn med välbevarad exteriör.
3.5.1. Värdering
Lokalen bedöms ha ett tämligen högt värde på grund av det tämligen ovanliga greppet att gräva en helt
ny och så pass lång kanal från en del av ån till den andra, en ”genväg” genom åkrar och betesmarker
för att få ett bra kvarnfall. Värderingen sänks dock något av att fåran breddats och fördjupats under
1900-talet, av undertecknad okänd orsak.
Den närmare 150 år gamla kvarnbyggnaden har endast marginellt förändrats exteriört (vissa fönster
har bytts ut) och betingar ett högt värde byggnadshistorisk sett.
3.5.2. Kommentar till åtgärdsförslag
Att flytta några stenar i kvarnfallet för att öka passerbarheten för öring möter inga hinder.
Att placera sten och block i botten på fåran uppströms kvarnen bör inte möta några hinder eftersom
fåran ändå har omformats under senare tid.
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